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1. ÚVOD 

Etika je filozofická disciplína, která zkoumá morálku. Morálka představuje správné 

jednání ve společnosti. V dnešní době si bez morálky neumíme představit život. Možná 

je troufalé etiku přirovnávat k vodě, vzduchu nebo k slunečnímu záření, bez kterých by 

lidstvo vymřelo. Ale je součástí nás, aniž bychom si to uvědomili. Kolikrát se člověk 

zastaví a řekne si, díky za vzduch nebo vodu. Nechci nikoho podceňovat, ale řekla 

bych, že to udělá jen pár lidí. A to samé je to s etikou. To jak se k nám chovají 

v obchodech nebo v restauracích člověk bere jako samozřejmost. Nepozastaví se nad 

slečnou, která se chová mile a slušně, ale nad tím, že je zamračená a neochotná. To 

samé platí v podniku. Když je vše dodržováno, je klid, ale jak se něco nepovede, je, jak 

se říká „oheň na střeše“. 

Každý člověk považuje za etické něco jiného. Například jsem se dočetla, že v jedné 

zemi, když člověk dosáhne určitého věku, tak ho pohřbí, protože si myslí, že do 

nadpozemského života musí přijít ve svých nejlepších letech. V České republice se na 

to díváme jako na vraždu, ale pro ně je to etické (správné). 

Tato bakalářská práce bude pojednávat o chování mezi podniky navzájem. 

V teoretické části budou vysvětleny základní pojmy, které se váží k této problematice. 

A dále práce bude zaměřena na to, co se musí dodržovat například při dopravě, tedy jak 

by se měl chovat dodavatel a jaké podmínky musí splňovat odběratel. 

V praktické části bakalářské práce bych se chtěla zaměřit, jak jsou tyto pravidla 

dodržována. Protože ne každý dodavatel a odběratel tyto skutečnosti respektuje a 

dochází k různým sporům a někdy i soudům, ke kterým by nemuselo dojít, kdyby se vše 

plnilo. 

Cílem bakalářské práce je zjistit chování mezi vybranými společnostmi. Zda firmy 

dodržují předepsané normy nebo uzavřené dohody mezi nimi, ať už písemné nebo ústní.  
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2. TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ 

2.1 Počátky etiky 

Tak jako lidstvo, tak i etika má svou historii. Slovo etika pochází z řeckého slova 

„ethos“, což v překladu znamená mrav. Slovo „ethos“ zní v původním významu jako 

„obvyklé místo pobytu“.  Z toho pak vyplívá „zvyk, obyčej, tradice a mrav“. Počátky 

etiky sahají do období antiky, kde se už neřeší jen otázka co je dobré a co špatné, ale 

jednání o způsobu života. Jednoduše řečeno to znamená, že co je zlé, nemusí být 

automaticky špatné. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika#Antika) 

Etika v antice odpovídá nejen na otázky co je dobré a co špatné, ale zabývá se teorií 

způsobu lidského života. Aristoteles byl zastáncem teorie středu. Věřil, že špatné jsou 

pouze extrémy. Mezi extrémy je harmonie. Etika znamenala nejen vědět, co je dobré a 

co špatné, ale také podle toho umět žít. Platón tvrdil, že etika je složena ze tří stránek: 

žádostivost, vůle a rozum.   

Ve středověku se tomuto tématu věnoval Tomáš Akvinský. Kde křesťanskou etiku 

podložil racionálními základy. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika#Antika) 

 

2.2 Kultura, morálka a etika 

Kultura 

Kultura vzniká lidskou činností, jedná se o nepřírodní proces. Má své hodnoty. A to 

materiálové (domy, zbraně) a duchovní (filmy). Člověk po sobě vždy něco zanechá. 

(Feber, 2009)  

Od 16. století do pojmu kultura patří literatura, umění, hudba, věda a filosofie. 

Tomuto se říká úzké pojetí. Proti úzkému pojetí kultury se ohradil Johann Wolfagang 

von Goethe. V jeho pojmu kultury nesmí chybět „ani oblečení a jídelní zvyky, dějiny 

ani filosofie, umění ani věda, dětské hry ani přísloví, hospodářství ani literatura, politika 

ani soukromí, dokonce ani poukaz na škody, vznikající odlesněním hor“. 

Kultura tedy zahrnuje všechno to, s čím se člověk nerodí, ale co se musí naučit, co 

sám většinou nevytváří, ale přejímá od starších, co je kolektivním a anonymním 

nastřádaným dílem mnoha generací. Je to něco, co se udržuje tím, že se o to lidé starají 

a pečují a co společenství spojuje a zároveň odlišuje od jiných. 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura) 
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Existuje takzvaná podniková kultura, která se nachází uvnitř většího kulturního 

celku. (Čaník, Řezbová, Zavrel, 2006) Podnikovou kulturou rozumíme „vzorec 

základních a rozhodujících přestav, které určitá skupina nalezla, vytvořila, odkryla a 

rozvinula. V rámci nichž se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní 

integrace a které se tak osvědčily. Jsou chápány jako všeobecně platné. Noví členové 

organizace je mají, pokud možno, zvládat, ztotožnit se s nimi a jednat podle nich“. 

(Bedrnová, 1998, s. 467) Podniková kultura je pak stav skutečný. Čeho dosáhli v tomto 

okamžiku.  

 

Podnikovou kulturu můžeme rozčlenit do tří základních úrovní (Nový, 1996):                  

• systém symbolů – je to všechno co viditelně působí na osoby vně i uvnitř 

podniku. Tyto symboly můžeme vnímat zrakem, sluchem, čichem, 

• sociální normy a standardy jednání – jsou částečně vědomé, kdežto systém 

symbolů je plně vědomý. Mohou to být například různá pravidla, 

• základní představy a východiska – vznikají spontánně. 

 

Pokud se jedná o podnik, existují také pojmy podniková identita a podniková 

image.  

Podniková identita se týká majitelů podniků. Musí v rámci podniku definovat to 

podstatné a tím jsou cíle, poslání, různé normy, zásady a podobně. Prostě to, čeho chtějí 

dosáhnout a tím zvýšit jejich schopnost konkurence.  

Image podniku je to, jak podnik vnímají zákazníci. Image může být jak pozitivní, 

což je velmi dobré, ale také negativní. (Čaník, Řezbová, Zavrel, 2006) Domnívám se, že 

některé podniky jsou schopni si vybudovat konkurenceschopnost i tímto negativním 

způsobem. Bohužel nejsem schopná vyjmenovat ani jednu firmu, která by takto dosáhla 

úspěchu, protože si to drží takzvaně „pod pokličkou“.   

 

Morálka 

Morálka je skutečný projev individua, či většího celku v oblasti morálních soudů, 

norem a pravidel jednání. (Čaník, Řezbová, Zavrel, 2006, s. 11) 
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V morálce lze rozlišit tři úrovně:  

• mikroúroveň – chování jednotlivých prvků systému (manažer), 

• mezoúroveň – chování subsystému v systému (firma), 

o tyto dvě úrovně jsou na tom ve své podstatě stejně. Etické chování jim 

může zapříčinit, že budou znevýhodněni na trhu, protože chtějí jednat 

v rámci ekologie. Nechají si vypracovat ekologický audit, a to je 

znevýhodní oproti konkurenci, 

• makroúroveň – chování celého systému (stát) je pozitivní. Má napomáhat  

  ke snižování negativních dopadů.  

 

Příkladem pro tyto tři úrovně jsou oblasti (Čaník, Řezbová, Zavrel, 2006, s. 12): 

• snížení míry korupce, nebo také snižování transakčních nákladů (náklady na 

provoz ekonomického systému, například náklady na vyjednávání, kontrolu a 

monitorováním), 

• dalším přínosem je zvýšení přílivu zahraničního kapitálu pomocí lepší pracovní 

morálky,  

• vyšší produktivitu,  

• snížení hospodářské kriminality,  

• zlepšení životního prostředí.  

 

Etika  

V řadě publikací se setkávám, že etika je filozofická nauka. Etika je stav optimální, 

snaží se o nalezení toho správného. Jedná se o neustálý proces, který je proměnlivý. 

Nemůžeme říct, že etika je něco konečného, něco hotového. Jak je výše zmíněno, etika 

se zabývá tím, co je dobré a co špatné, ale musíme toto dobro a zlo vnímat v kontextu. 

Ne samostatně. Nejde obecně vyjádřit to, co je dobré a špatné. Musíme se zaměřit na 

danou situaci a podle ní posoudit, zda dobré, bylo opravdu dobré a naopak. Etika se 

dostává do různých oblastí a témat studia.  

Etika je v úzkém vztahu s morálkou. Tak jako ekonomie (vědní disciplína) a 

ekonomika (zkoumá svou oblast výzkumu). Etika (vědní disciplína) zkoumá morálku 

(jako chování ve společnosti).  (Dytrt, 2006) 
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Vztah morálky a etiky ukazuje (Čaník, Řezbová,  Zavrel, 2006, s. 13): 

• jaká by měla a neměla být morálka 

• proč by taková měla nebo neměla být 

• v čem je daná morálka přínosná a jaké slabiny nebo dokonce nebezpečí 

poskytuje 

 

Etika má vztah nejenom k morálce, ale i k dalším společenským vědám. Etické 

chování nic nestojí. Ale není nikde psáno, že když se podnikatelský subjekt bude chovat 

eticky, že se to vždy vyplatí. A naopak, neetické chování může přinést výnos.  

Etika rozlišuje etický problém a etické dilema. Rozdíl mezi etickým problémem a 

etickým dilematem se jen těžko hledá.  

Etický problém je situace, ve které se volí mezi alternativami. Řeší se otázka, na 

kterou je jednoznačná odpověď „ano nebo ne“. Když se odpověď přijme, je problém 

vyřešen.  

Etické dilema je složitější etický problém. Na otázku není jednoznačná odpověď. 

Musíme se rozhodnout pro „buď a nebo“. V tom lepším případě volíme mezi menším a 

větším zlem.  

Cílem etiky není vytvořit správné řešení. Ale toto správné řešení najít. Protože 

existuje. Etika se snaží najít optimální řešení. (Čaník, Řezbová, Zavrel, 2006) 

 

2.2.1 Směry v etice  

Etika má různé směry. Základní jsou deskriptivní, normativní, metaetika a 

aplikovaná etika. (Čaník, Řezbová, Zavrel, 2006) 

 

Deskriptivní etika 

Deskriptivní etika je empirickou disciplínou, kde empirie je určitá zkušenost 

získaná pozorováním nebo i pokusem. Tato etika hledá stav, který momentálně je, bez 

toho aniž bychom zjišťovali, zda tento stav je dobrý nebo špatný. (Čaník, Řezbová,  

Zavrel, 2006) 

 

Normativní etika 

Oproti deskriptivní etice se snaží najít stav, který by měl být. Zde už hodnotíme to, 

co je správné a co je nesprávné. Normativní etika se člení na dvě oblasti. Na teorii  



Etika v dodavatelsko – odběratelských vztazích Bakalářská práce 

VŠB – TU OSTRAVA  10 

 

norem, kde se zabývá tím, co je správné a na teorii hodnot, kde je stanoveno nejvyšší 

dobro. Je to spíše psychologický přístup. 

 

 Rozlišuje dvě teorie řešení problému: 

• heterogenní – jde spíše o omezující způsob. Manažer se zabývá pouze jedním 

principem a ostatní i důležitější jsou ignorovány. Rozhodování je systémově 

pojato. Z těchto důvodů je přenesena odpovědnost na druhé osoby, úřady nebo 

okolnosti. 

• autonomní – oproti heterogenní etice, se snaží autonomní etika najít otázky na 

kladené odpovědi. Musí mít neustálou kontrolu nad situací.  

(Čaník, Řezbová,  Zavrel, 2006) 

 

Metaetika 

Metaetika na rozdíl od normativní etiky odpovídá na otázky co je dobré nebo co je 

špatné. Je to vztah mezi myšlením, jazykem a světem.  

 

Oblasti zájmu metaetiky 

(http://web.fmk.utb.cz/cs/docs/Metaetika.ppt?PHPSESSID=131feb5bd3f02d01d67460b

b533741ed): 

• metaetická sémantika - zabývá se otázkami významu jazykových výroků, 

projevů nebo výpovědí,     

• zkoumání v oblasti filozofie mysli - analýza morálních přesvědčení a pocitů,    

• ontologie - jaký je status morálních vlastností a otázky existence morálních 

faktů,   

• morální epistemologie - ospravedlnění a zdůvodnitelnost morálních soudů  

 

Aplikovaná etika 

Je to filozofie, která se snaží aplikovat etickou teorii ke skutečným situacím života. 

Spadá sem například bioetika (její snahou je zkoumat principy lidského chování, které 

souvisí s otázkami medicíny a nakládání s životem) nebo etika podnikání. 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetika, http://wikipedia.infostar.cz/e/et/ethics_1.html, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika#Normativn.C3.AD_etika) 

 



Etika v dodavatelsko – odběratelských vztazích Bakalářská práce 

VŠB – TU OSTRAVA  11 

 

2.2.2 Směry v podnikatelské etice  

V podnikatelské etice se objevují základní směry, kterými jsou (Čaník, Řezbová, 

Zavrel, 2006): 

• podnikatelská etika (Business Ethics, tedy BE) 

• společenská odpovědnost podniků (Corporate Social Responsibility, tedy CSR) 

• kombinace podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti, tedy BE+CSR 

 

Podnikatelská etika  

Jedná se o nesprávné či správné chování v oblasti podnikání. (Čaník, Řezbová, 

Zavrel, 2006) 

 

Podnikatelská etika řeší problémy, jako jsou například (Bedrnová, 1998, s. 507): 

• slušnost a věrnost zákonu, 

• bezpečnost a kvalita výrobků, 

• konflikty zájmu a jejich řešení, 

• uzavírání pracovních smluv, 

• bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, 

• poctivost v odbytových praktikách, 

• vztahy k dodavatelům, vztahy k zákazníkům, 

• stanovení cen a zacházení s vnitřními ekonomickými informacemi, 

• úplatky při získávání informací a zakázek, 

• ochrana životního prostředí.  

 

Podnikatelská etika a její tři elementy 

K této problematice se poukazuje na další tři elementy, kterými jsou podle 

Komárkové, R: výrobce, prodejce a spotřebitel.  

 

Výrobce 

Jde o jednání výrobce vůči životnímu prostředí a to prostřednictvím produkce 

výrobků, které nepoškozují životní prostředí a také neohrožují zdraví spotřebitele. 

Výrobek musí mít označení nebo na etiketě musí být upozornění, že výrobek může být  

 



Etika v dodavatelsko – odběratelských vztazích Bakalářská práce 

VŠB – TU OSTRAVA  12 

 

škodlivý při dlouhodobém užívání, také tam musí být informace o složení a funkce 

produktu.  

Nesmí využívat svého monopolního postavení na trhu z hlediska stanovení cen.  

 

Prodejce 

Prodejce by měl z prodeje vyřazovat zboží s prošlou záruční lhůtou, musí ctít míru, 

kvalitu a cenu. Měl by mít ochotu kvalifikovaně sloužit zákazníkovi a také ho citově 

neovlivňovat při koupi zboží. Musí sdělovat objektivní informace o zboží zákazníkovi. 

Neměl by zneužívat výsadního postavení v regionu.  

 

Spotřebitel 

Neměl by zneužívat funkce některých skupin výrobků. Plnit všechny závazky vůči 

obchodu. Musí dodržovat kulturu vystupování k prodejci i výrobci. A využívat jen 

oprávněných reklamací.  

 

Postupem času se specifikovala určitá část podnikatelské etiky a to manažerská 

etika. Je to snaha pracovníků, kde se do řízení a rozhodování promítájí zásady etiky. 

Týká se to všech oblastí, kde se využívá managementu.  

 

Společenská odpovědnost podniků (CSR) 

Je jednou z priorit Evropské unie. Společenská odpovědnost podniků spočívá 

v tom, co mohou podniky dělat, ne, že to musí dělat. Je to dobrovolný přístup, kdy 

přebírá spoluodpovědnost za blaho moderní společnost a přitom si udržuje dobrou 

konkurenceschopnost. Jedná se o změnu orientace z krátkodobých cílů na dlouhodobé 

cíle společnosti. Zaměřuje se na dobré jméno firmy, dlouhodobou stabilitu a například 

také na spokojenost zákazníků. (http://www.standard-lbg.org/Spolecenska-

odpovednost-v-Ceske-republice-C53/, 

http://www.rytmus.org/stejnasance/index.php/hledam-zamestnance/spolecenska-

odpovednost-firem/82-je-tezke-byt-spolecensky-odpovednou-firmou) 

Firma chce být kvalitním dodavatelem, ke kterému by se zákazníci rádi a s důvěrou 

vraceli. Zákazníci očekávají kvalitní výrobky a služby. A zaměstnanci rádi pracují pro 

firmu, na kterou mohou být hrdí. (Čaník, Řezbová, Zavrel, 2006) 
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Počátky sahají do roku 1979, kde A. B. Carroll představil svoji otevřenou definici. 

Následující obrázek č. 2.1 popisuje čtyři důležité oblasti společenské odpovědnosti 

firem. (Carroll, 1979) 

 

FILANTROPICKÁ 

odpovědnost 

být dobrý Corporate Citizen 

přispívat zdroji komunitě, zlepšovat kvalitu života 

ETICKÁ 

odpovědnost 

být etický 

závazek chovat se spravedlivě a poctivě, vyvarovat se křivdy 

PRÁVNÍ 

odpovědnost 

podřídit se právu 

právo je společenské písemné ustanovení práva a příkoří, hrát podle těchto pravidel 

EKONOMICKÁ 

odpovědnost 

být rentabilní 

základ, na kterém staví ostatní úrovně 

Obr. 2.1 - Carrollova pyramida společenské odpovědnosti firem (Carroll, 1979) 

 

Tento model je dobrý, ale neuvádí žádné konkrétní činnost. Ale marketingový 

model CSR aktivit uvádí konkrétní téma i aktivity. Člení se na ekonomickou, sociální a 

environmentální oblast. Tyto oblasti se dále člení na dílčí činnosti a téma, jak je vidět na 

obrázku č. 2.2. (Kuběnka, M., 2009) 
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Obr. 2.2 - Grafické schéma marketingového p
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dalšího materiálu, možnost používání po

kopírování, tisk, levné

dobrovolnictví a další aktivity s

Existují dva základní postoje 

činnost, kdy ji vykonává sama firma.

firma požádána. (Čaník, Ř

 

Pilíře CSR  

Celkem jsou tři pilíř

oblasti a v environmentální oblasti.

 

 

 

odběratelských vztazích 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafické schéma marketingového přístupu k CSR (Kub

čensky odpovědných aktivit 

Aktivity je možné rozdělit do dvou skupin. A to na finanč

dárcovství, organizování sbírek, sponzoring, udělování speciálních cen, p

i fundraisingu. A nefinanční, což je darování nebo zapůjčení produkt

riálu, možnost používání počítačů, software a techniky, grafick

kopírování, tisk, levné pronájmy místností a prostor, zajištění dopravy, firemní 

dobrovolnictví a další aktivity s poskytováním pomoci spojené.  

Existují dva základní postoje – proaktivní a reaktivní. Proaktivní 

innost, kdy ji vykonává sama firma. Reaktivní činnost, je taková č

aník, Řezbová, Zavrel, 2006, Mazák, 2009) 

ři pilíře CSR. Patří mezi ně CSR v ekonomické oblasti, v

environmentální oblasti. (Dytrt, 2006) 

Bakalářská práce 
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(Kuběnka, 2009) 

lit do dvou skupin. A to na finanční, tím se myslí 

lování speciálních cen, půjčky, pomoc 

ení produktů, vybavení a 

, software a techniky, grafické práce, 

ění dopravy, firemní 

Proaktivní činnost, to je 

innost, je taková činnost, kdy je o ni 

mické oblasti, v sociální 
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CSR v ekonomické oblasti  

Zaměřuje se na trh. V této oblasti se jedná především o principy dobrého řízení. 

Zaměřuje se na chování k dodavatelům, k investorům, a k zákazníkům/spotřebitelům. 

Neopomíjí ani ochranu duševního vlastnictví. Odmítá korupci. Posiluje vztahy 

s akcionáři. Dodržuje kodex podnikatelského chování firmy, případně etický kodex. A 

je transparentní (průhledný). Problémy a nástroje na řešení těchto problémů jsou 

zapsané v tabulce č. 2.1. (Dytrt, 2006) 

 

Ekonomický pilíř  

 

Tab. 2.1 – Ekonomický pilíř (http://www.blf.cz/csr/cz/vyzkum.pdf) 

Problémy Nástroje 

- odpovědné řízení dodavatelských řetězců 

- kvalita 

- inovace 

- bezpečnost produktů 

- férové ceny 

- uspokojení zákazníků a očekávání 

zákazníků 

- etická reklama 

- transparentnost 

- ochrana duševního vlastnictví korupce 

- štítek (informace o produktech) 

- charta spotřebitele 

- marketing 

- vnější komunikace 

- standardy (ISO 9000, SA 8000, 

 sociální značky) 

- systémy řízení kvality 

- kodexy chování corporate governance 

 

CSR v sociální oblasti  

Tato oblast je v dnešní době velice důležitá. Orientuje se na potřeby zaměstnanců. 

Podniky samozřejmě očekávají i nějaký užitek pro sebe. Výhodou je, že se snadněji 

získávají kvalitní zaměstnanci i odběratelé, protože si podnik získal důvěru odběratelů, 

ti podniku více věří. Informují veřejnost, co udělal podnik pro zaměstnance. Zde jsou 

také problémy a nástroje a jsou zaznamenány v tabulce č. 2.2. (Dytrt, 2006) 

Dodržuje lidská práva a pracovní standardy. Pečuje o zdraví a bezpečí 

zaměstnanců. Snaží se o vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců. 

Netoleruje, tedy spíše zakazuje dětskou práci. Rozvíjí lidský kapitál. Snaží se o 

dodržování rovných příležitostí pro muže a ženy a ostatní znevýhodněné skupiny. 

Dodržuje firemní filantropii. Zajišťuje rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro  
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jejich další uplatnění a také jistotu zaměstnání. Vede dialog s takzvanými stakeholders.  

Stakeholderem je jedinec nebo skupina, který má určitý vztah 

k podnikatelskému subjektu a může ovlivňovat jeho podnikatelskou činnost. Kromě 

akcionářů mohou být také stakeholderem zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, 

konkurence, věřitelé, místní společenství, veřejní aktivisté, média, obchodní asociace, 

zahraniční vlády, stát, místní zastupitelství, veřejnost a další. Mají své zájmy, neboli 

přání a také moc, pomocí ní ovlivňují podnikatelský subjekt. 

Stakeholderská analýza je to nástroj analyzující klíčové zainteresované skupiny. 

Tato analýza napomáhá určit, které skupiny podnik ovlivňují. (Krymláková, 2009) 

 

Sociální pilíř   

 

Tab. 2.2 – Ekonomický pilíř (http://www.blf.cz/csr/cz/vyzkum.pdf) 

Problémy Nástroje 

- různorodost na pracovišti 

- rovné příležitosti 

- rovnováha mezi zaměstnáním a osobním 

životem 

- zdraví a bezpečnost 

- školení a rozvoj pracovníků 

- uspokojení z práce 

- platy, odměny a požitky 

- vytváření/ochrana pracovních míst 

- pracovní práva, lidský kapitál 

- sociální integrace (tolerance, sociální 

koheze) 

- péče o zdraví, vzdělávání 

- kvalita života (sport, kultura) 

- ekonomická obnova a rozvoj 

- místní infrastruktura, bezpečnost 

- lidský kapitál, lidská práva 

- povědomí zaměstnanců o legislativě 

- pružné pracovní vzorce 

- účast zaměstnanců v rozhodovacích 

procesech 

- vztahy s odbory 

- druhotné programy 

- partnerství s vnějšími 

sítěmi/zainteresovanými subjekty 

- standardy (SA 8000, sociální značka) 

- peněžní dary 

- věcné dary 

- služby poskytované zdarma 

- půjčování podnikových zdrojů 

- zapojení zaměstnanců/dobrovolnictví 

      firemní filantropie 
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CSR v environmentální oblasti 

Snaží se o ekologickou výrobu, produkty, služby a také o ekologickou firemní 

politiku, například recyklace. Zmenšování dopadů na životní prostředí a chrání přírodní 

zdroje. I zde jsou určité problémy a nástroje. Vše je zobrazeno v tabulce č. 2.3. (Dytrt, 

2006) 

 

Environmentální pilíř    

 

Tab. 2.3 – Ekonomický pilíř (http://www.blf.cz/csr/cz/vyzkum.pdf) 

Problémy Nástroje 

1. užívání zdrojů 

- těžba nerostných surovin a jejich 

vyčerpání, nakládání s vodou 

- energie – klimatické změny, kyselé deště 

2. odpady 

- nakládání s půdou, kontaminace půdy a 

podzemních vod, skládky 

3. znečištění 

- vzduch (ozonová díra, kyselé deště, 

smog…), voda, půda 

- snížení biologické diverzity 

- předjímání legislativy 

- formální a neformální systémy 

ekologického řízení 

- životní cyklus 

- ekologické značky 

- deklarace environmentálních produktů 

- čistší produkce 

- věda a výzkum 

- prostorové plánování 

- dopravní plánování dobrovolné dohody 

 

Ekonomický, sociální a environmentální pilíře spolu mohou souviset. Tyto tři pilíře 

propojuje trojice minimálních linií pod názvem „3P“ neboli „Lidé, Prospěch, Planeta“. 

Nelze je aplikovat na všechny typy společností. Tabulky č. 2.1, 2.2, 2.3 uvádějí pouze 

jenom základní obecné tři pilíře, problémy a nástroje CSR.  (Zadražilová, 2010)  

 

CSR ve světě 

CSR je nejen záležitostí soukromého sektoru, ale i nadnárodních organizací a 

neziskových organizací.  

První vznikla Globální dohoda OSN. Jedná se o strategii směřovanou k firmám, 

kde se firmy váží k tomu, že upraví své aktivity podle deseti univerzálně akceptovaných 

principů. Principy jsou rozděleny do 4 oblastí a to lidská práva, pracovní  
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standardy, životní prostředí, boj proti korupci, které jsou rozepsané v příloze 1. Cílem je 

rozšířit do celého světa deset principů ve firemní oblasti. (Zadražilová, 2010) 

Jako druhá směrnice je Směrnice OECD pro multinacionální společnosti. Tato 

nařízení jsou většinou v oblasti obchodní/podnikatelské etiky včetně zaměstnaneckých a 

odvětvových vztahů, lidských práv, životních prostředí, zveřejňování informací, boje 

proti korupci, zájmů spotřebitele, vědy a techniky, konkurence a zdanění. (Čaník, 

Řezbová, Zavrel, 2006, Zadražilová, 2010)  

Třetí směrnicí je Globální iniciativa ve výkaznictví (Global Reporting Initiative – 

GRI). Cílem je vytvořit mezinárodní model, který by analyzoval situaci v podniku 

v rámci 3 podstatných dimenzí: v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Tyto 

tři dimenze jsou blíže rozepsané v příloze 2. Je to seznam ukazatelů výkonů organizace 

ve výše uvedených oblastech. Hlavní zásady reportingu podle GRI jsou významnost, 

porovnatelnost, přesnost, včasnost, srozumitelnost a spolehlivost. Společnost sleduje 

nejen své úspěchy, ale i negativní dopady své činnosti. (Čaník, Řezbová, Zavrel, 2006, 

Zadražilová, 2010) 

Čtvrtá iniciativa je pokus o vytvoření mezinárodních standardů ISO. ISO je 

zkratka pro International Organization for Standardization. Tyto normy vydává 

Mezinárodní organizace pro normalizaci. Normy jsou mezinárodní a jsou závazné ve 

všech státech, které se je rozhodly akceptovat. Normy ISO minimalizují rizika možného 

poškození nebo znevážení výrobků u firem, které mají tyto normy zavedeny. Dále se 

snaží o minimalizaci poškození přírodního prostředí nebo možnosti vzniku pracovního 

úrazu. ISO normy nabízejí podnikům činnosti k tomu, jak se vyhnout problémům. 

Existuje celá řada ISO norem. (http://www.iso-certifikace.cz/) 

Například norma ISO 14001 – tento nástroj se používají při sledování, řízení a 

postupném snižování dopadů podniku na životní prostředí. Přispívá k odpovědnosti 

podniku za škodu způsobenou na životním prostředí.  

ISO 26000 -  cílem je poskytovat návod pro funkční společenskou odpovědnost, 

zvýšit důvěryhodnost organizací a tím i jejich konkurenceschopnost. Dále zvýšit 

spokojenost a důvěru zákazníků, podporovat jednotnou terminologii pro společenskou 

odpovědnost, být v souladu s již existujícími dokumenty a kodexy a dalšími 

mezinárodními dohodami. Norma představuje principy společenské odpovědnosti firem. 

Měří a rozebírá 7 základních témat, kterými jsou organizace a management, lidská  
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práva, pracovní podmínky, životní prostředí, korektní podnikání, péče o spotřebitele, 

zapojení a rozvoj místních komunit. (http://www.csr-online.cz/Page.aspx?normy) 

 

 Formy CSR 

Společenská odpovědnost firem má dvě formy. Finanční a nefinanční formy 

spolupráce.  

Finanční formy spolupráce - jedná se o různé organizační sbírky, dárcovství, 

sponzoring, udělování speciálních cen nebo také půjčky. 

Nefinanční formy spolupráce - tato spolupráce daruje nebo zapůjčuje, ale ne 

peněžní prostředky, ale produkty, vybavení a další materiál. Umožňuje používání 

počítačů, softwaru a techniky, grafické práce, kopírování a tisk. Zajišťuje dopravu. 

Poskytuje levné pronájmy místností a prostor. (Dytrt, 2006) 

 

Výhody a nevýhody CSR 

 

Výhody CSR 

Jak je již výše zmíněno, jedná se o dlouhodobou strategii. Výhod je mnoho, proto 

uvedu jen některé. A to, že přináší firmě a jejím zaměstnancům lepší image. Posiluje 

věrnost značce. Zapojení zaměstnanců může zlepšit výkon týmů a odstranit bariéry 

mezi odděleními. Zaměření CSR na společenství pomáhá vytvořit zdravější komunity, 

ve kterých se dá podnikat a zvyšuje atraktivitu firmy pro potenciální zaměstnance. Dále 

tyto programy umožňují spotřebitelům pomoc při odlišení od konkurence, takže 

poskytují nové obchodní možnosti. Využívání personálních nástrojů přispívá 

k efektivnímu rozvoji manažerských dovedností. Veškeré aktivity spojené s CSR 

zlepšují morálku. Zaměstnanec dostává možnost vyzkoušet si nové nebo stávající 

profesionální dovednosti v neohrožujícím prostředí. CSR je způsob, jak ukázat, že firma 

je seriózní. (Dytrt, 2006) 

 

Nevýhody CSR 

Nevýhod je, oproti výhodám, mnohem méně. Je uváděn dlouhodobý časový 

horizont návratnosti této politiky. Dá se jen obtížně měřit. Daňové zatížení a náklady 

spojené s CSR mohou negativně ovlivnit konkurenceschopnost firmy. (Dytrt, 2006) 
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2.2.3 Integrace etiky do podnikání 

Podle Ivo Rolného jsou 3 základní úrovně: 

• 1. Úroveň – podniková kultura, 

• 2. Úroveň – etické vedení, 

• 3. Úroveň – socializační proces. 

 

1. Úroveň – podniková kultura 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 – Integrace etiky do podnikání  - podniková kultura (Rolný, 1998) 

 

Na obrázku 2.3 je pyramidově naznačena závislost v 1. úrovni integrace do 

podnikání. Tato úroveň se nazývá podniková kultura. Klíčové etické hodnoty a etický 

kodex jsou pro podnikovou kulturu nejdůležitější. Jsou opěrnými body.  

 

Klíčové etické hodnoty (Stead, 1998): 

- ústřední hodnota – trvalá udržitelnost, 

- pomocné hodnoty – celistvost, potomstvo, drobnost, obec, kvalita, duchovní 

naplnění.  

 

Etický kodex je to interní nástroj podnikatelské etiky. 

Díky podnikové tradici je možné etické principy přenášet jak v prostoru (například do 

nových poboček), tak i v čase (například bez ohledu na to, kdo je právě vedoucím). 

 

Organizační struktura neboli podniková kultura. Dá se rozčlenit do tří úrovní: 

• systém symbolů, 

• sociální normy a standardy jednání, 

• základní představy, východiska. 

 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

TRADICE PODNIKU 

ETICKÝ KODEX 

KLÍČOVÉ ETICKÉ HODNOTY 
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2. Úroveň – etické vedení 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 - Integrace etiky do podnikání – etické vedení (Rolný, 1998) 

 

Z obrázku 2.4 můžeme vyčíst, že etika je součástí strategického plánování. 

Strategické plánování se týká všech činností v celém podniku.  

Strategické plánování představuje systematické řízení organizace, podniku, 

regionů. Měl by být zpracován dlouhodobě, tedy na období minimálně 4 let. 

Systematický (mapuje všechny odvětví a obory), selektivní (definuje priority), 

provázaný (mezi opatřeními a dotčenými cílovými skupinami), soustavný, otevřený 

(směrem k potřebám a námětům občanů) a reálný. 

(http://www.ecconsulting.cz/strategicke_planovani.html) 

Organizační struktury představují vyjádření stavu organizace. Schémat 

organizačních struktur existuje mnoho. Nejznámější jsou liniová, funkční a štábní 

organizační struktura.  

Komunikace je důležitá v celém procesu implementace. Může se stát brzdou, ale i 

akcelerátorem.  

Pomocí kontroly a hodnocení nástroje odstraňujeme nedostatky etického chování.  

 

3. Úroveň – socializační proces 

 

 

 

 

 

Obr. 2.5 – Integrace etiky do podnikání – socializační proces (Rolný, 1998) 

 

Obrázek 2.5 bere za nejdůležitější motivaci a stimulaci v socializačním procesu. Je 

nutné zaměstnance motivovat, aby lépe pracovali. Člověk je rád, když ho někdy  

KONTROLA A HODNOCENÍ 

KOMUNIKACE 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 

VÝBĚR KANDIDÁTA 

 „TRAINING IN THE JOB“ 

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

MOTIVACE, STIMULACE 
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pochválí, jako jeho nadřízený nebo jen kolega. Je dobré zaměstnance nějak ohodnotit za 

dobře provedenou práci. Nemusí to být jen finanční ohodnocení, ale i pochvala nebo 

upravení pracovní doby.  

Motivace, stimulace - vše je jednoduše podrobeno motivační tezi, tedy že etické 

chování se správné a neetické chování může být postihováno. Ale stimuly nejsou jen 

peníze nebo kariérní růst, ale různé stáže, úprava pracovní doby a podobně.  

Školení a vzdělávání prohlubuje odpovědnost jednotlivých zaměstnanců. Vede ke 

zlepšení schopností a dovedností při řešení podnikových problémů.  

„Training in the job“ jedná se o získávání praktických zkušeností v praxi.  

Výběr kandidáta - zde je možné zjistit morální kvality i smysl pro odpovědnost. 

 

2.2.4 Nástroje podnikatelské etiky 

Nástroje můžeme rozdělit do dvou základních skupin (Mazák, 2010): 

• interní nástroje – jsou to ty nástroje, které má podnik pod přímou kontrolou. 

Může je ovlivňovat. Například etický kodex, etický a sociální audit, 

• externí nástroje – jedná se o nástroje, které existují vně podniku, a kterými může 

subjekt ovlivňovat etické prostředí organizace.  

 

Interní nástroje - etické kodexy 

Jsou to etické zásady v podnikání. Tvorba těchto kodexů je projevem rozvíjení 

podnikatelské etiky.  

Použiji definici, která je výstižná. „Firemním etickým kodexem nazýváme soubor 

pravidel, kterými se hodlá firma řídit ve vztahu ke svým konkurentům, dodavatelům a 

zákoníkům a pravidel jednání vlastníků, manažerů a zaměstnanců v rámci firmy.“ 

(Mazák, 2010, s. 85) 

Etický kodex nemá žádnou právní platnost. Jsou to zásady, které pomáhají k tomu, 

aby jednání zaměstnanců a aktivity podniku odpovídaly stanoveným zásadám. Pomáhají 

ke zlepšování prostředí v rámci podniku i celého podnikatelského prostředí.  

Pokud chceme sestavit etický kodex pro firmu, musíme brát v úvahu to, zda vůbec 

firma potřebuje vytvořit etický kodex. A když už ho vyžaduje, musí vytvořit společnou 

vizi. Dále se musí zvažovat to, jestli zapojíme všechny ty, kterých se to týká, nebo jen 

malou pracovní skupinu. Také se řeší otázka, zdali jsou zásady uvedené v kodexu  
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v souladu s každodenním životem podniku. A rovněž jakou podobu bude mít dokument 

a jak jej zveřejnit.  

Etické kodexy vedou k zamyšlení nad tím, jakým způsobem fungují. Řeší jak se 

chovat v eticky složitých situacích, které přináší všední rutina. 

Výhody a nevýhody etických kodexů jsou uvedeny v tabulce č. 2.4. 

 

Tab. 2.4 – Výhody a nevýhody etických kodexů (Čaník, Řezbová, Zavrel, 2006, s. 71) 

 

VÝHODY NEVÝHODY 

- Eliminuje nežádoucí praktiky 

- Zlepšuje reputaci firem v morálně 

problematických otázkách, definuje 

akceptovatelné a neakceptovatelné 

jednání (korupce, úplatky a jiné) 

- Zjednodušuje zavádění inovací 

- Pozitivně motivuje zaměstnance 

posílením jejich vědomí, že pracují 

v etickém prostředí s jasnými 

pravidly, která platí pro všechny 

bez výjimky 

- Podnik jeho prostřednictvím dává 

najevo hodnoty, v rámci nichž se 

snaží fungovat 

- Zabraňuje nadřízeným zneužívat 

svého postavení vůči ostatním 

zaměstnancům 

- Poskytuje základní rámec pro 

implementaci etického programu 

- Pokud není brán jako akční nástroj 

etického programu, stává se 

„prázdným dokumentem“, který 

postrádá svoji autentičnost 

-  Až moc obecně zpracovaný etický 

kodex, nevyjadřuje skutečné etické 

problémy, kterými by se měla 

firma zabývat 
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Interní nástroje - etický a sociální audit 

Etický a sociální audit je nesmírně důležitý pro etické řízení. Jsou prováděny 

interně i externě (specializovanou firmou).  

Měl by sledovat: 

• Kontrolu řízení 

• Transparentnost pro všechny zainteresované skupiny 

• Analýza sociálního klimatu podniku 

 

Nevýhodou je, že je časově a finančně náročný. Výhodou je například zvýšení 

transparentnosti, nebo také podchycení morálních konfliktů v organizaci. Díky tomuto 

auditu se může provádět analýza morálky a sociálního klimatu v podniku. (Čaník, 

Řezbová, Zavrel, 2006) 

 

Strategie a způsoby, pomocí kterých mohou firmy oznamovat svůj odpovědný a etický 

přístup:  

• Služby pro bono – je to bezplatná služba. Tyto služby poskytují firmy „pro 

obecné dobro“. 

• Matching fond – jedná se o zaměstnanecký fond, do kterého zaměstnanci 

přispívají na charitativní účely. Do toho fondu přispívá i podnik.  

• Časová konta – firmy věnují několik hodin z pracovní doby zaměstnanci pro 

libovolné společensky prospěšné aktivity.  

• Talentová databanka – podnik vytvoří databanku, do které se zapisují 

zaměstnanci, kteří chtějí pracovat jako dobrovolníci. Neziskové organizace si 

pak vybírají z těchto lidí.  

• Komplementární dar – tímto darem podporuje zaměstnance v dobrovolnické 

aktivitě. Je to buď věcný, nebo finanční dar. 

• Akční den – tento den se skupina nebo celá firma zapojí do nějaké společensky 

prospěšné aktivitě.  
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Externí nástroje 

Myslí se tím zdroje, které jsou vně podniku. A kterými může podnikatelský subjekt 

ovlivňovat etické prostředí ve svém podniku i ve společnosti.  

 

Existují 4 nástroje: 

• protikorupční linky a jiné anonymní informační linky – jsou to informační linky 

různých státních institucí. Například protikorupční linka Ministerstva vnitra ČR, 

• copy Advice – tento nástroj je zaměřen pro reklamu. Posouzení reklamní 

kampaně před spuštěním, 

• antispamové informační centrum, 

• profesní etické kodexy. 

 

2.3 Dodavatel a odběratel  

Dodavatel je firma, podnik nebo soukromá osoba, která dodává zboží, materiál nebo 

výrobky jiné firmě nebo podniku, jedná se o odběratele. A to na základě faktury nebo 

jiného dokumentu, ve kterém je napsáno množství, cena za kus a sídla obou společností. 

Odběratelem je osoba nebo firma, který toto zboží odebírá, nebo-li kupuje, za určitou 

cenu.  

 

2.4 Vztah 

Je to vazba mezi subjektem a objektem. Tato vazba může být buď jednostranná, 

nebo oboustranná. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vztah) 
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3. DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÉ VZTAHY  

Dodavatelsko-odběratelské vztahy můžeme rozdělit na vztahy mezi (Škaloud, 1977): 

• výrobou,  

• velkoobchodem,  

• maloobchodem,  

• zahraničním obchodem.  

 

Základem pro dodavatelsko-odběratelské vztahy jsou výrobní vztahy. Výrobní 

vztahy vyjadřují vztahy mezi lidmi. Myslí se tím vztahy, které vznikají z činnosti lidí 

v oblasti výroby, směny, spotřeby. Dodavatelsko-odběratelskými vztahy se rozumí 

vzájemné ekonomické propojení odvětví a oborů v národním hospodářství a v 

organizacích. Kde z těchto vztahů pochází oboustranná závislost na dodávkách a odběru 

výrobků nebo služeb.  

Vztah dodavatele a odběratele zahrnuje nejen obchodní vztahy, ale také platební a 

úvěrové vztahy, které souvisí s fakturováním, přepravováním věcí, dále i pojistné, 

zabezpečovací a zprostředkovací vztahy. Vztah dodavatele a odběratele tvoří obchodně 

politické, organizačně technické a právní vztahy. (Škaloud, 1977) 

 

3.1 Tři stránky dodavatelsko – odběratelských vztahů   

Dodavatelsko-odběratelské vztahy se skládají ze třech stránek: ekonomická, 

organizačně technická a právní.  

Ekonomická stránka se zabývá řešením plánování nákupu a odbytu. Kvalita této 

stránky spočívá ve stabilitě plánů, dlouhodobosti obchodních vztahů, v logice věcného a 

časového sledu plánování a zabezpečování dodávek, rozvoji sortimentů, účinnosti 

obchodních metod, operativnosti a pružnosti, v možnosti volby partnera.  

Organizačně technická stránka vyjadřuje proces organizování a technického 

zabezpečení vztahů. Jedná se o racionálnost vnějšího i vnitropodnikového toku zboží. 

Tedy o rychlost a hospodárnost přepravy, také o techniku objednacího a dodacího styku.  

Právní stránka určuje předpisy ekonomických vztahů mezi články národního 

hospodářství. Upravuje především vznik, změny a zánik těchto vztahů a základní dodací 

podmínky. Subjekty těchto vztahů musí respektovat a využívat právní normy, včasně 

zabezpečit dodávky a také dodržovat etiku v dodavatelsko-odběratelských vztazích. 
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Aby vztahy mezi dodavateli a odběrateli byly kvalitní, musí být dodržována určitá 

kritéria. Kvalita vztahů je vyjádřena jako efektivnost, která uspokojuje společenské 

potřeby, harmonizuje nabídku a poptávku a která má i své náklady. Mohou to být 

náklady, které vznikly z důvodu nedokonalého dodavatelsko-odběratelského vztahu. 

Jako například náklady na skladování zásob (zvláště u sezónního zboží), vynucené 

náklady na nákup, cenové rozdíly, náklady spojené s reklamací aj.  

Etika v dodavatelsko–odběratelských vztazích se týká neformálních a 

nenormovaných vztahů mezi dodavateli a odběrateli. Spolu s formálními vztahy jsou 

důležité pro vytvoření dobré nebo špatné organizace se vzájemnými vztahy. (Škaloud, 

1977) 

 

3.2 Segmentace trhu 

Segmentace trhu je rozčlenění trhu na různé skupiny zákazníků. Tito spotřebitelé 

požadují různé výrobky nebo služby. Jde především o segmentaci geografickou, 

demografickou, psychologickou a psychografickou. 

 

Geografická segmentace – je to členění trhu na státy, regiony, města, vesnice. 

Demografická segmentace – členění trhu podle věkových skupin, pohlaví, povolání,  

  vzdělání, náboženství a jiné. 

Psychologická segmentace – členění trhu na základě osobnosti zákazníka. Například  

 věrnost určitému výrobku nebo značce, chování 

spotřebitele k výrobku.  

Psychografická segmentace – členění trhu na základě zařazení spotřebitelů 

 do sociálních vrstev a životního stylu. 

 (Vysekalová, Strnad, Vydrová, 2003, s. 72) 

 

3.3 Odbyt  

Jedná se o dodavatelsko-odběratelský vztah, který spočívá ve výrobě výrobků a 

služeb. Výrobky a služby dodává dodavatel firmě v rozpracovaném stavu. Firma je dále 

zpracuje a prodává zákazníkům (odběratelům) a využívá služby k prodeji. Těmito 

službami mohou být doprava nebo případná reklamace. Tento přesun výrobků a služeb 

od výrobce k zákazníkovi se nazývá odbyt, který je základem pro prodejní činnosti.  
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Odbyt musíme plánovat. Plán odbytu se stanoví na určitá období, například: roky, 

měsíce, čtvrtletí, kolik má být prodáno výrobků nebo služeb. Tento plán může být 

stručný, velmi podrobný, nebo i zaměřený podle zeměpisných oblastí.  

 

Plán prodeje (odbytu) se sestavuje podle: 

• požadavků odběratelů, když víme, kolik zákazníků si objednalo, můžeme 

plánovat počet výrobků nebo služeb, 

• rozborů prodejních údajů, ve kterých oblastech se prodává dobře a naopak ve 

kterých špatně,  

• průzkum poptávky, který se provádí hlavně u nových produktů.  

 

3.4 Distribuce  

Odbyt se uskutečňuje prostřednictvím distribučních cest. Distribuce zajišťuje: 

• prodej výrobků,  

• služby pro výrobek,  

• komunikace o výrobku. 

 

Distribuční kanál je cesta, kterou putuje výrobek z výroby k zákazníkovi. 

 

Distributor je prostředník mezi firmou a zákazníkem. Rozlišuje se obchodník a agent. 

• Obchodník je majitel výrobků, které dále nakupuje a prodává.  

• Agent není majitelem výrobků, pouze zajišťuje tok mezi dodavatelem a 

odběratelem. Agent je placen distributorem, náleží mu odměna buď ve formě 

provize, nebo smluveným fixním platem. (Vysekalová, Strnad, Vydrová, 2003) 
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Existují čtyři základní distribuční kanály (Vysekalová, Strnad, Vydrová, 2003):  

• První distribuční kanál prodává bez mezičlánku. Je to bezprostřední kontakt 

mezi výrobcem a zákazníkem. 

• Druhý distribuční kanál. Zde jde výrobek od výrobce do maloobchodní sítě. A 

pak teprve k zákazníkovi. Tento kanál se využívá u výrobků, které rychle 

podléhají zkáze (potraviny) nebo ztrácejí na hodnotě (počítače). 

• Třetí distribuční kanál je vhodné využít u výrobků, které mají stabilní 

charakter. Kromě maloobchodu využívá velkoobchodu. Některé výrobky se 

nakupují spolu s jinými výrobky, tuto komplementaci by musel zajišťovat 

maloobchod a jeho náklady by rostly, proto je zde velkoobchodní sít.   

• Čtvrtý distribuční kanál využívá agenta jako prostředníka. Agentem může být 

výrobce, nebo velkoobchod. Agent je dobrý, když velkoobchod potřebuje zajistit 

výrobky od rozptýlených výrobců.  

 

Systémy distribuce (Vysekalová, Strnad, Vydrová, 2003, s. 105): 

• intenzivní systém – hledá maximální tržní rozšíření, výrobek se dodává 

každému distributorovi, který o něj projeví zájem. Vhodné pro celostátně 

zavedené výrobky, 

• selektivní systém – výrobce dodává pouze těm distributorům, kteří podporují a 

zintenzivňují prodej, 

• exkluzivní systém – výrobce si vyhledá distributory a pověří je prodejem svých 

výrobků.  

 

Zákazníky můžeme získat prostřednictvím (Klínský, Munch, 2003): 

• inzerce, která může být písemná, telefonická, osobní, 

• internetové nabídky a internetové obchody, 

• veletrhů a výstav, 

•  aukcí,  

•  veřejných soutěží.  
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3.5 Podmínky plnění dodavatelsko – odběratelských vztahů  

Jak dodavatel, tak odběratel musí plnit různé podmínky pro dodání a odebrání zboží 

nebo služeb. Tyto podmínky mohou být psané, tedy pevně dané a nepsané. 

Pevně dané podmínky jsou zaznamenány ve smlouvách, které se uzavírají mezi 

dodavatelem a odběratelem. Svými podpisy se zavazují, že tyto podmínky budou plnit, 

a zavazují se i k tomu, že kdyby tyto stanovené podmínky neplnili, budou platit penále 

v určité výši, která je dohodnutá ve smlouvě. (http://www.codexisacademia.cz/) 

Tyto podmínky jsou obsaženy v obchodním zákoníku, a které uvádím v příloze č. 3. 

 

3.5.1 Povinnosti dodavatele (prodávajícího) podle obchodního zákoníku §411 

(http://www.codexisacademia.cz/) 

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat doklady, které se ke zboží 

vztahují, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se 

smlouvou a obchodním zákonem. 

Doklady, které se vztahují ke zboží, jsou doklady potřebné k převzetí 

přepravovaného zboží, k volnému nakládání se zbožím nebo při dovozu k jeho proclení. 

Doklady předává prodávající kupujícímu v místě placení zboží nebo v místě podnikání 

či v místě bydliště kupujícího.  (§416-419) 

Pokud dodávající není povinen podle smlouvy dodat zboží na určité místo, dodání 

zboží se realizuje předáním prvnímu dopravci, který toto zboží přepraví kupujícímu 

(odběrateli). Dodavatel umožní kupujícímu uplatnit vlastnická práva na základě 

přepravní smlouvy.  

Pokud si pro zboží chce odběratel dojet sám, prostřednictvím svých dopravců, 

dodávající má povinnost dodat zboží tím, že umožní nakládat se zbožím v místě, kde 

má dodávající sídlo, nebo místo podnikání. 

Jestliže dodavatel dostatečně neoznačí zboží, které má být předáno odběrateli, 

prodávající musí tuto skutečnost oznámit odběrateli, zboží je od prodávajícího dodáno 

kupujícímu. Pokud takto dodavatel neučiní, dodání se uskutečňuje převzetím zboží od 

dopravce.  

Také může nastat, že kupující nabude vlastnického práva později nebo dříve před 

dodáním zboží. Toto musí být upraveno ve smlouvě.  
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Dodavatel (prodávající) je povinen (http://www.codexisacademia.cz/): 

• dodat zboží v den, který je určený ve smlouvě, nebo v den, který je určen 

způsobem stanoveným ve smlouvě, 

• dodat zboží během lhůty, která je stanovena ve smlouvě, nebo kde je určen 

způsob stanovený ve smlouvě.  

 

Pokud není ve smlouvě určeno jinak, začíná dodací lhůta dnem uzavření smlouvy. 

Pokud má dodávající splnit nějaké povinnosti ještě před dodáním zboží (například 

nákresy potřebné k výrobě zboží) začíná tato lhůta běžet až po skončení této povinnosti. 

Může se stát, že dodávající poskytne zboží odběrateli před určenou dobou, může 

odběratel toto zboží odmítnout nebo ho přijmout.  

Dodavatel je povinen dodat zboží v určitém množství, jakosti, provedení, musí ho 

zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je uvedený ve smlouvě. Pokud ve 

smlouvě není uvedena jakost nebo provedení zboží, je dodavatel povinen dodat zboží 

v takové jakosti a provedení, které se hodí pro daný účel stanovený ve smlouvě nebo 

pro účel, k němuž se zboží zpravidla používá. Zboží dodané podle vzorku nebo 

předlohy, musí dodavatel dodat s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, které předložil 

kupujícímu. (http://www.codexisacademia.cz/) 

 

Množství 

U množství výrobků, které má být dodáno, se používají měrné jednotky podle 

povahy výrobků (jako je hmotnost, počet, objem, plocha, délka apod.). Při dodávce 

zboží může dojít k odchylkám. Existuje tolerance, což je určitý počet výrobků, které 

mohou být špatné, nebo nemusí být dodané. Tato tolerance činí 5%, pokud ve smlouvě 

není uvedeno jinak. Kupující uhradí cenu za skutečně dodané množství. 

(http://www.codexisacademia.cz/) 

 

Vady zboží 

Jestliže dodavatel nedodá zboží ve stanoveném množství, jakosti a provedení jedná 

se o vady zboží. Za vady zboží může být považováno i dodání jiného zboží. Zdali byly 

použity věci pro výrobu zboží, které předal kupující dodávajícímu, nenese dodávající 

odpovědnost za vady způsobené těmito věcmi. V případě, že tyto vady nebyly zjištěny 

nebo je na ně kupující upozornil, ale trval na jejich použití.   
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Dodavatel odpovídá za vady, které vzniknou v době, kdy zboží přechází ke 

kupujícímu a kdy by mohlo dojít k přenesení škody na kupujícího. 

(http://www.codexisacademia.cz/) 

 

Jakost 

Jakost je schopnost výrobku uspokojit požadavky zákazníka. Charakteristika jakosti 

jsou technické normy, specifické rysy výrobků (čím více specifických vlastností bude 

mít výrobek, tím jakostnější bude výrobek pro zákazníka), míra uspokojení zákazníka, 

spolehlivost a trvanlivost výrobku.  

Jak se již výše zmíněno, jakost je určena technickými normami, které mohou být 

státní (schvalované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví), nadnárodní (například normy Evropské unie), podnikové (stanovuje si je 

podnik sám). (http://www.codexisacademia.cz/) 

 

3.5.2 Povinnosti odběratele (kupujícího) 

Prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží.  

Pokud je porušena smlouva z důvodu vad může kupující požadovat odstranění vad, 

buď dodáním náhradního zboží za zboží vadné, nebo dodáním chybějícího zboží, pokud 

jde o vady opravitelné, může žádat o opravu těchto vad. Dále může požadovat 

přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od smlouvy. Jestliže kupující vrací 

zboží, které mu nevyhovuje, musí ho vrátit prodávajícímu na náklady kupujícího.  

Může se stát, že dodavatel dodá více zboží, než je dohodnuto. Kupující má právo 

toto přebytečné zboží přijmout nebo odmítnout. Zdali kupující toto přebytečné zboží 

přijme, musí zaplatit kupní cenu, která odpovídá ceně uvedené ve smlouvě.  

Další povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za zboží a toto zboží převzít 

v souladu se smlouvou. Za zboží může být placeno na základě jeho hmotnosti. Pokud 

zde nastanou nějaké pochybnosti, kolik se má za zboží zaplatit, bere se v úvahu jeho 

čistá hmotnost. U zboží, které má omezenou minimální trvanlivost je kupující povinen 

zaplatit kupní cenu do 30 dnů. (http://www.codexisacademia.cz/) 
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Nebezpečí škody na zboží 

Toto nebezpečí vzniká tehdy, když kupující převezme zboží od prodávajícího. Dále 

toto nebezpečí vzniká, jestliže je ve smlouvě stanoveno, že prodávající předá zboží 

dopravci a ten ho dopraví kupujícímu. Škody na zboží mohou vzniknout na místě 

předání od prodávajícího k dopravci. (http://www.codexisacademia.cz/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etika v dodavatelsko – odběratelských vztazích Bakalářská práce 

VŠB – TU OSTRAVA  34 

 

4. ANALÝZA VYBRANÝCH ORGANIZACÍ 

V praktické části bakalářské práce se budu zabývat tím, jak vybrané společnosti a 

jejich dodavatelé a odběratelé plní psané i ústní dohody. Vybrala jsem si dvě 

organizace, které vzájemně spolupracují. První organizace je společnost, která se 

zabývá chemikáliemi a laboratorním sklem a druhá společnost provozuje koupaliště a 

bazén, odebírající potřebnou chemii od první společnost. Obě tyto společnosti si nepřejí 

být jmenovány.  

 

4.1 Metoda průzkumu 

Pro zjištění informací jsem použila u obou společností metodu ústního dotazování. 

Ústní dotazování je osobní komunikace, při níž tazatel, v přímém kontaktu (interakci) 

s respondenty, získává odpovědi na předložené otázky. Mezi nejčastější typy technik 

osobního dotazování patří rozhovor (interview) a ústní anketa. (Dušková, 2009) 

Rozhovor má tři typy(Dušková, 2009): 

• strukturovaný (standardizovaný) rozhovor, který má stanovený objekt průzkumu 

a předmět průzkumu, přesný počet otázek, jejich pořadí i formulaci. Někdy mívá 

tento rozhovor i předem vypracované varianty odpovědí, ze kterých si 

respondent vybírá. Také má stanovenou podobu, která se blíží k dotazníku s tím 

rozdílem, že tazatel klade nejen otázky, ale zapisuje i odpovědi,  

• polostrukturovaný (polostandardizovaný) rozhovor, který má stanovený objekt 

průzkumu a předmět průzkumu. Má stanovený také základní počet otázek, které 

se v průběhu rozhovoru mohou rozšířit. Dále má stanovený jejich pořadí a 

základní formulaci, 

• nestrukturovaný (nestandardizovaný) rozhovor. Jediné co má tento typ 

stanovené je objekt průzkumu a předmět průzkumu.  

Pro dosažení cíle bakalářské práce byla vybraná metoda polostrukturovaného 

rozhovoru. Tuto metodu dotazování jsem si zvolila z důvodu, že jsem mohla vysvětlit 

kladené otázky v případě jejich nepochopení. Také jak je již výše zmíněno, jsem 

připravené otázky v průběhu rozhovoru rozšiřovala na základě zjištěných informací.  

Tímto typem dotazování jsem získala potřebné informace, které jsem dále 

zpracovala. Ve všech společnostech jsem se ústně dotazovala jednoho člověka. Ve 

společnosti „A“ to byl obchodní zástupce společnosti a chemik. Ve společnosti „B“ se  
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jednalo o hlavního strojníka, držitele certifikátu odborné způsobilosti provádět úpravu 

bazénových a pitných vod.  

Rozhovor byl v obou případech zaznamenán na nahrávací médium a poté zpracován 

pro účely bakalářské práce.  

Některé informace jsem zjistila na internetových stránkách vybraných společností.  

 

4.2 Charakteristika společnosti „A“ 

Vybraná společnost sídlí na Moravě. Byla založena v roce 1993. Tato firma je 

společností s ručením omezeným. Pracuje zde 25 zaměstnanců, jedná se o malou firmu. 

Firma má dvě oddělení, laboratorní a obchodní. Laboratorní oddělení provádí rozbory 

vod, půd, hnojiv, flory. Obchodní oddělení se zabývá prodejem laboratorních potřeb a 

laboratorního skla (jako jsou například baňky, chladiče, kádinky, kahany, misky, 

mikroskla, pipety, odvažovačky, rourky, hodinové sklo, různé tyčinky a další), 

chemikálií, pomůcek (např. plasty a pomůcky, filtrace, dávkování teploměry), přístrojů 

od tuzemských i zahraničních výrobců (např. přístroje na přípravu vzorků, přístroje pro 

měření fyzikálních veličin, speciální přístroje). Další jejich obchodní činností je nákup i 

prodej nadbytečných laboratorních zásob.  

Tyto informace jsem získala z jejich internetových stránek, které mají velice dobře 

zpracované. Jsou přehledné. U zbylého textu jsem použila již výše popsanou metodu 

polostrukturovaného rozhovoru.  

Dnes se už nedělají chemické rozbory pomocí zkumavek. Rozbory se provádí 

pomocí speciálních přístrojů, jsou používány malé ampulky, které se dají do speciálních 

přístrojů, a na konci vyjede papír, na kterém je napsáno, co ve zkoumané látce je a co 

není. Těmito přístroji jsou ve vybrané společnosti vybaveni. Tedy spotřebním zbožím 

nejsou jen zkumavky, ale i ampulky do těchto přístrojů.  

Při prodeji chemikálií a u klasifikace látek a chemických přípravků se řídí zákonem 

356/2003 Sb. Na svých internetových stránkách mají seznam výstražných symbolů látek 

a chemických přípravků. Každý člověk, který s chemikáliemi pracuje, musí vědět, co 

který symbol znamená a na těchto stránkách se to může naučit.  

Společnost po celý rok prodává běžnou laboratorní techniku, vybavení i chemikálie 

(které se dělí na normanály, odměrné roztoky, laboratorní chemikálie, indikátorové a 

reagenční papírky) a sezónně se zabývá prodejem bazénové chemie. 
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4.2.1 Dodavatelé, odběratelé  

Společnost má několik dodavatelů, jak tuzemských tak i zahraničních. Základní 

chemikálie jim dodává jeden velký dodavatel. Je to jeden z největších výrobců 

laboratorních chemikálií u nás v České republice. Ve vybrané společnosti prodávají i 

technické chemikálie, které jim dodává brněnská firma. Vybraná společnost se 

zahraničními partnery neobchoduje přímo, ale nákup a prodej do zahraničí se realizuje 

přes spolupracovníky v České republice. Buď si vybraná společnost najde firmu, která 

pro ni zprostředkuje prodej, nebo zahraniční firmy mají v České republice partnera, 

který nákup zajistí. Nakupují od firem ze zahraničí, protože je rychlejší koupit 

chemikálie například z Německa. Dovoz těchto chemikálií je rychlejší, firma je má do 

24hod k dispozici, než tu samou chemikálii koupit od našeho dodavatele, který je sice 

levnější, ale za to pomalejší, neboť v České republice nejsou tak dokonalá pravidla a 

logistika firem není na takové úrovni, aby dovezli chemikálie do 24 hod na potřebné 

místo.  

V dnešní době jim všichni dodavatelé chemikálie vozí, protože jsou s nimi smluvně 

vázáni. To znamená, že mají domluvené obraty, které musí dodržovat. 

 Celosvětová hospodářská krize postihla i vybranou společnost, došlo ke snížení 

prodeje a na základě této skutečnosti se společnost začala zabývat prodejem již zmíněné 

bazénové chemie. 

U laboratorního skla nejsou smluvně vázáni, jak je tomu u chemikálií. Je to 

výhodné pro zákazníka, protože ne každý zákazník má čas na to, aby dané normy 

prostudoval natolik dopředu, aby si mohl koupit věci dlouhodobě dopředu. Obchodní 

zástupce zabývající se prodejem je rád, že nejsou s nimi smluvně vázáni, protože věci, 

které žádá zákazník, může obstarat třeba dráž, ale v danou chvíli, kdy to zákazník 

potřebuje.  

Od této společnosti odebírají hlavně laboratoře, nemocnice, výzkumné ústavy, 

vysoké školy. Dodává i středním a základním školám, ale tento obrat není tak 

významný jako u předešlého výčtu odběratelů, protože tyto školy dostávají různé dotace 

a granty, které vyčerpávají postupně. Většinou objednávají v předvánočním období, kdy 

dostávají tuto finanční podporu.  

Velkým zákazníkem této vybrané společnosti je vysoká škola UP v Olomouci. Tito 

studenti v rámci studia chodí do společnosti na praxi.  
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Převážná většina odběratelů má svá sídla na Moravě, ale nejvzdálenější objednávka 

přišla od soukromé osoby až z Mariánských lázní. Přestože se vybraná společnost 

nechce rozšiřovat do Čech, byla tato objednávka realizována, jak se říká: „Náš 

zákazník, náš pán“, obzvlášť pokud vše zaplatil při předání, včetně dopravy. Protože se 

jednalo o soukromou osobu, nebylo možné uspokojit její žádost o odkoupení 

chemikálií, ale co se týká laboratorního skla, nebyl problém. Zákazník byl nadmíru 

spokojen. 

Vybraná společnost prodává chemikálie, jako je hydroxid sodný, kyselina 

chlorovodíková, kyselina solná a také kyselina sírová. Jak jsem již uvedla, mohou 

prodávat laboratorní sklo a chemikálie, které jsou volně dostupné na trhu. Jako 

chemická firma mají problém i s lidmi, kteří se zabývají výrobou a distribucí 

omamných látek, proto spolupracují s policií ohledně těchto lidí. Jednou za čas je 

navštíví kriminální policie s dotazem na pomoc při hledání podezřelých osob a ukáže 

jim fotografie lidí, kteří kupují chemikálie a laboratorní sklo používané na výrobu 

omamných látek. Vybrané společnosti nehrozí žádná pokuta nebo jiný postih, jde jen o 

to postihnout lidi, kteří vyrábí a prodávají drogy.  

Mezi vybranou společností a dodavatelem existují nepsaná pravidla. Většinou je to 

určitá domluva, která je časem zapsaná do smlouvy. Je to v podstatě takové období, kdy 

se firmy navzájem testují a po skončení této testovací doby se vždy uzavře nějaká 

smlouva. Vybraná společnost má dodavatele laboratorního skla, se kterými žádnou 

smlouvu uzavřenou nemá. Společnost o nich ví, že existují a na tomto základě u nich 

objednávají laboratorní sklo. Je to proto, že určité věci žádná jiná firma nedělá, mají 

jisté věci skladem nebo je u nich možnost slevy u dlouhodobé zakázky, která je větší 

než u někoho jiného.  

Než Česká republika vstoupila do Evropské unie, nebyly tak přísná pravidla a 

normy v chemickém průmyslu. Některé normy se zdají moc přísné a jejich dodržování 

je velice obtížné. Například prodej základní chemikálie manganistan draselný, takzvaný 

hypermangan se v pevné formě používá jako oxidační činidlo pro výrobu kokainu. To 

pro společnost znamená, že každý prodaný gram musí hlásit na ministerstvo. V roce 

2008 bylo 18 novelizací zákona pro chemický průmysl. Odborník zabývající se tímto 

zákonem měl povinnost firmu o změnách informovat, ale protože se více zabývá 

problematikou vápenek, neučinil tak a tím byla ve vybrané společnosti při následné 

kontrole udělena výtka s pokutou.  Zpětným dohledáním ve fakturách a dodacích listech  
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bylo prokázáno, že chemikálie byly použity pouze k průmyslovým nebo laboratorním 

účelům, ale jak se říká, neznalost zákona neomlouvá. Manganistan draselný se používá  

k dezinfekci, například když kravám strouhají kopyta nebo při výskytu prasečí nebo 

ptačí chřipky. 

Pokud se jedná o solidnost dodavatelů, všechny si ověřují. Každá firma se dostala 

do nějaké krizové situace, ať se to týkalo změnou zákona nebo úpravou norem. Každá 

taková úprava znamená změnit provozní řády.  

Pokud jde o úhradu za odebrané zboží, tak při prvním prodeji prodávají za hotové. 

Aby měli jistotu, že jim zaplatí, protože nemají ověřenou jejich solventnost. Pokud 

firma kupuje na podruhé, společnost zboží prodává na fakturu. Buď se jedná o 

takzvanou pro formu fakturu, nebo zálohovou fakturu. Smyslem prodeje na pro formu 

fakturu je, že zákazník zaplatí a společnost teprve po zaplacení objednává nasmlouvané 

zboží.  Pokud se jedná o zálohovou fakturu, společnost objedná nasmlouvané zboží a 

zákazník platí v době splatnosti faktury. Jestliže takhle párkrát zaplatí, potom se vše 

dává na fakturu. Také chemikálie a laboratorní sklo prodávají přímo na fakturu, ale to 

jsou firmy, které mají za sebou velké partnery, například univerzity nebo výzkumné 

ústavy, které jsou polostátní. Samozřejmě, že jsou firmy, které naslibují, dvakrát zaplatí 

a na potřetí již nezaplatí. Pokud se tak stane, jmenovaná firma s dlužníkem zahájí 

jednání o splátkovém kalendáři, popřípadě tyto pohledávky řeší soudně, přičemž 

s danou firmou rozváže všechny smlouvy o dodávkách. Mezi dlužníky patří i vysoké 

školy, které nemají dostatek finanční hotovosti k úhradě odebraného zboží, ale po 

dohodě jim vybraná společnost neúčtuje penále, protože má odběratele prověřeného a 

ví, že odběratel se zpožděním zaplatí. 

Zajímalo mě, jak je to s kvalitou u chemikálií. Chemikálie se vyrábí v určité 

kvalitě. Jsou určeny buď pro technické použití, nebo čisté chemikálie, které se používají 

v potravinářském průmyslu. Chemikálie, které společnosti dodávají, mají atest, který je 

podle Evropské unie. Množství musí odpovídat daným normám. Vybrané společnosti se 

nestalo, že by dodavatel dodal méně chemikálií nebo laboratorního skla. Jak mi bylo 

řečeno, musí být vše v souladu s objednaným množstvím. Stalo se asi dvakrát ve 

vybrané společnosti, že byla špatná kvalita dopravních služeb (poškozený obal 

s poměrně agresivní chemikálií a neodborně uložené přepravované zboží). Ale 

v poslední době s tím nemají problémy, protože jsou dané předpisy na balení chemikálií 

a jak dodavatelé, tak vybraná společnost tyto pravidla velmi dobře a striktně dodržují.  
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 Normy podle Evropské unie nařizují, aby odběratelům chemikálie vozili. Dříve 

s dopravou neměli starosti, protože odběratel přijel, naložil si chemikálie a odvezl.  

Se změnou zákona o přepravě nebezpečného zboží provádí vybraná firma rozvoz tohoto 

zboží za předem dohodnutou úhradu. Samozřejmě pokud někam jedou, je pro ně lepší 

naložit víc a jet jenom jednou.  

Vybraná společnost neprodává jen firmám, ale i soukromím osobám. Těmto 

osobám mohou prodat pouze chemikálie, které jsou dostupné na trhu, například 

v drogériích. Ale pokud by chtěl nějakou jinou chemikálii, která se používá k výrobě 

drog, výbušnin nebo se s ní dá otrávit lidi, musela by mít osoba, která si chce chemikálii 

koupit, živnostenský list, koncesní listinu a ještě by se za ni musel zaručit člověk, který 

vystudoval na doktora v chemii. To proto, aby dané osobě vysvětlil, jak se daná 

chemikálie má používat a podobně. Co se týká bazénové chemie, je rozdíl, jestli se 

jedná o bazének někde na dvoře a o bazén pro veřejnost. Protože na bazén pro veřejnost 

jsou kladeny větší hygienické podmínky. Ale vybraná společnost dokáže profesionální 

chemii, která se používá na bazény pro veřejnost, nabalit tak, aby to vyhovovalo i 

soukromým bazénkům a je schopna ji prodat soukromé osobě levněji.  

Ve vybrané společnosti poskytují i poradenské služby. Poskytují tyto služby pouze 

na bazénovou chemii. Provádí ji jeden člověk, který prošel školením, ale každá voda je 

jiná, proto je důležité mít praxi.  

Jedním z odběratelů je firma, která se nachází taktéž na Moravě. Odebírají 

bazénovou chemii. Ve městě, kde má firma sídlo, se nachází jak koupaliště, tak krytý 

bazén. O této firmě se zmíním v podkapitole 4.3. Dozvěděla jsem se, že s touto firmou 

společnost nemá žádné problémy. Bylo mi řečeno, že se s nimi velmi dobře 

spolupracuje. U této firmy nemusí řešit závazné objednávky, protože společnost už ví, 

co potřebují a drží jim to skladem.  

 

4.3 Charakteristika koupaliště a bazénu 

Tato společnost, která vlastní koupaliště a bazén, má svoje internetové stránky. Ale 

všechny informace jsem získala na základě polostrukturovaného rozhovoru. Protože na 

těchto stránkách jsou napsané ceny vstupů, odpovědní pracovníci, otevírací doba, 

kontakty, ale nic z toho se nadalo použít pro cíle bakalářské práce.  
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Koupaliště bylo zrekonstruováno, tedy spíše vybudováno, s plastovou vanou a 

s brouzdalištěm pro malé děti. Toto nové koupaliště je v provozu od roku 1997. Plocha 

koupaliště včetně plochy pro slunění a sportovního vyžití tvoří cca 9000m2. Koupaliště  

se může pyšnit tobogánem a třemi klouzačkami. V bazénku pro děti jsou dvě klouzačky 

a fontána.    

V roce 1997, při zahájení, se kvalita vody zjišťovala průběžně a okresní hygienická 

stanice, dále jen OHS, vyžadovala tři druhy vzorků (PH, chlor, teplota vody) 

provedených jednou za 4hod provozu koupaliště. V dnešní době se natolik zpřísnily 

normy pro kvalitu vody, že OHS vyžaduje těchto vzorků 13 (volný chlor, vázaný chlor, 

celkový chlor, PH, dusičnany, čpavky, volný chlor ve sprchách, průtok vody za hodinu, 

průtok vody přes filtry za hodinu, teplota vody, průhlednost vody, teplota vzduchu, 

zákal). Vyhodnocení všech vzorků provádí odpovědný pracovník pomocí fotometru, 

digitálního teploměru a pohledem. Na základě zjištěné kvality vody se realizuje její 

úprava. A to buď automaticky zadáním nových údajů do počítače, nebo ručně po 

ukončení koupací doby z toho důvodu, že některé chemikálie jdou obtížně aplikovat 

automaticky. Činností odpovědného pracovníka je dělat úkony související s provozem 

čistící stanice, jeden z velmi důležitých úkolů je například kalibrace elektrod, které 

pomocí počítače vyhodnocují kvalitu vody. OHS provádí jednou měsíčně namátkově 

kontrolní odběr vzorků, které jsou vyhodnoceny v laboratořích které má OHS 

nasmlouvané. Pokud tyto vzorky odpovídají daným normám, je vše v pořádku, 

v případě, že některý z těchto vzorků neodpovídá, je zahájeno řízení o nápravě. Podle 

množství překročených limitů u jednotlivých vzorků se rozhoduje, zda bude provoz 

koupaliště pozastaven na určitou dobu, než se daný problém vyřeší nebo stačí provést 

pouze určitá opatření, která vyřeší daný problém, ale není potřeba provoz koupaliště 

pozastavovat. Za malý problém je považována vysoká teplota vody, vysoké nebo nízké 

PH, malý obsah chloru, vysoký obsah vázaného chloru, malá průhlednost. Velkým 

problémem je pozitivní bakteriální vyšetření s limity přesahující stanovenou normu. 

Koupaliště má tento velký problém přibližně jednou za sezónu, což je velice dobré, 

protože některá koupaliště se s těmito problémy potýkají při každé návštěvě OHS.  

Jak již bylo výše zmíněno, všechny přípravky se v dnešní době aplikují do vody 

automaticky, na základě vyhodnocení průběžných vzorků vody v bunkru s elektrodami 

připojenými k počítači.  
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Společnost „B“ vlastní jak koupaliště, tak bazén. Voda v těchto zařízeních, je 

stejná, ale chová se jinak, protože má jinou provozní teplotu, je upravovaná jiným 

způsobem. Koupaliště je otevřené už 14 let. Je zajímavé kolik chemikálií koupaliště  

používá ke svému provozu. Na koupališti se používá plynný chlór, který je zkapalněn a 

natlakován do lahví. Po připojení na chlorovací zařízení dochází v láhvi k odpařování  

zkapalněného chloru a následně pomocí injektoru je aplikován do vody. Pro úpravu 

vody se používá hydrogen uhličitan sodný (soda bicarbonate) balený do pytlů v podobě 

prášku. Má svoji obchodní značku PH+. Druhou chemikálií je kyselina sírová v tekutém 

stavu s obchodní značkou PH-. Tato kyselina je přepravována ve speciálních barelech. 

Oba přípravky se používají k úpravě PH vody a to tak aby se PH pohybovalo v rozmezí 

6,8 až 7,4 kdy optimální je PH 7. Další přípravek je síran hlinitý (obchodní název 

vločkovač, který je granulovaný a balený do pytlů) a to k průběžnému čištění vody, kdy 

po aplikaci vločkovače do jímky je tento přípravek nasán čerpadlem a tím pádem 

prudce zamíchán. Následně se vytvoří vločka, která ulpí na povrchu pískového filtru, a 

na ní se zachytávají nečistoty.  

Bazén je téměř totožný s koupalištěm, co se týče chemikálií. Rozdíl je v tom, že na 

bazéně se používá odlišná aplikace chloru do vody. Chlor je obsažen v koncentrovaném 

stavu v chlornanu sodném, který je do bazénové vody dávkován pomocí inteligentního 

dávkovacího čerpadla, ovládaného řídící jednotkou, která tak jako na koupališti pomocí 

elektrod uzavřených v bunkru vyhodnocuje kvalitu průběžného vzorku vody. Spolu 

s chlorem se do této vody aplikuje silná zásada, která enormně zvyšuje PH. Proto je 

následně PH upravováno zpět na optimální hodnotu pomocí 33% kyseliny sírové, která 

je taktéž do vody dávkována pomocí inteligentního dávkovacího čerpadla. Vločkovač, 

tak jako na koupališti, tak i na bazéně, se používá k čištění vody. Technologie čištění 

vody na koupališti je shodná s bazénem, pouze s tím rozdílem, že množství vody 

v koupališti je 1600m3 a obsah množství vody v bazéně 320m3. Znamená to, že čistička 

vody na koupališti je cca 3x větší.  

 

4.3.1 Spolupráce koupaliště a bazénu s jinými firmami 

Koupaliště a bazén spolupracují s různými orgány, sdruženími a firmami. Jak jsem 

již výše zmínila, spolupracují s OHS, což je kontrolní státní orgán. Její činností není jen 

provádět kontrolu kvality vody, ale i kontrolu zázemí celého provozu koupaliště. 

Zaměřuje se na čistotu sociálního zařízení, převlékáren, zázemí zaměstnanců, tak i na  
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celý areál, včetně občerstvení, pro které má svoje specifické normy. Do jisté doby se 

zástupci OHS chovali nepříjemně až arogantně do chvíle, kdy odpovědný pracovník 

zjistil, že tito zástupci neoplývají vědomostmi, které jsou nutné pro běžné udržení  

provozu koupaliště a snažili se obsluze vnutit „jistý názor“, který se nezakládal na 

pravdě. Při další návštěvě došlo k rapidnímu obratu v chování, kdy se tito pracovníci  

obsluze omluvili, uvedli vše na pravou míru a od té doby tyto dvě strany spolu 

vzájemně vycházejí. Toto byl snad jediný problém, který koupaliště mělo s tímto 

orgánem.  

Vedení koupaliště a bazénu spolupracuje s Asociací bazénů a saun České 

republiky. Tato asociace vznikla v roce 2002, kdy navázala na činnost Asociace bazénů 

a koupališť.  Do této asociace se musí provozovatelé bazénů, koupališť, saun, wellness a 

dalších regeneračních zařízení, registrovat. Tito provozovatelé musí zaplatit členský 

poplatek. Na základě registrace dostávají členové informace o nových normách a 

vyhláškách, dále informace o kvalitních a levných stavebních firmách. Pořádají různé 

školení, například školení plavčíků nebo strojníků. Díky registraci provozovatelů těchto 

zařízení, dostávají koupaliště, bazény a podobně, hvězdičky, které zaručují nejen 

kvalitní vodu, ale i kvalitní zázemí zařízení. Koupaliště nese dvě tyto  

hvězdičky. Na internetových stránkách www.abascr.cz je uveden seznam členů 

asociace.  

 

4.3.2 Dodavatelé a odběratelé 

Největším dodavatelem pro koupaliště i bazén je vodárna, která je zásobí vodou 

v celém průběhu provozu.  

Dalším neméně významným dodavatelem je již výše uvedená firma zabývající se 

distribucí chemických přípravků a to proto, že jsou nejblíže a došlo mezi nimi  

k neformální dohodě o dodávkách chemie i v době, kdy jsou mimo provozní dobu. 

Těchto služeb využili několikrát, kdy na zavolání se dohodli na termínu, řádově 

v hodinách, kdy si mohli požadovanou chemii odebrat. Před stupem do EU si firma pro 

chemii jezdila a dovážela si ji v balení, ve kterém ji dodávající firma dostala od svého 

dodavatele. Po vstupu do EU se neformální dohoda výdeje chemikálií pro úpravu vody 

zkomplikovala z důvodů přepravy tohoto nebezpečného materiálu, to nutí vedení a 

obsluhu čistící stanice lépe plánovat dodávky bazénové chemie. Z důvodů jistoty se 

odebírá větší množství najednou, to zase způsobuje problémy s uskladněním, nejen  
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plných nádob, ale i prázdných obalů, které se vracejí zpět dodávající firmě. Uskladněné 

chemikálie musí být rozděleny do jednotlivých skladů z důvodu bezpečnosti. To 

znamená, že jsou minimálně tři navzájem oddělené skladovací prostory. Jeden pro  

kyselé přípravky, jeden pro zásadité přípravky a třetí sklad pro chlor. Objednávky se 

provádí do kapacity skladu. Spotřeba chemikálií se odvíjí od počasí, teploty vody, 

množství návštěvníků. 

Firma odebírá bazénovou chemii především od jednoho dodavatele, který je 

popsaný v podkapitole 4.2. Jednu chemikálii odebírá od jiného dodavatele, protože výše 

zmíněná společnost nemá pro tuto chemikálii skladovací prostory a zázemí pro plnění 

prázdných obalů. Hlavní činností společnosti uvedené v podkapitole 4.2, která je 

největším dodavatelem chemikálií pro koupaliště a bazén, se nepodílí jen na prodeji 

chemikálií, ale především na odběru vzorků vody a provedení testů. Údaje potom tato 

společnost odešle buď v podobě písemné, nebo elektronické formě na OHS a také 

provozovateli koupaliště. Na jejich základě je povolen provoz koupaliště. Vzorky jsou 

odebírány následovně: První vzorek 14 dnů před zahájením provozu a pak následně 

jednou měsíčně. Dále provádí odběr mimořádných vzorků vody a to v případě, že OHS 

při kontrolním odběru a následném vyhodnocení vzorků zjistila vážný nedostatek, 

pozastavila provoz koupaliště, nařídila provést určitá opatření pro nápravu a následný 

odběr vzorků nasmlouvanou firmou pro zjištění správnosti provedeného opatření.  

Odběratelé jsou na koupališti lidé, kteří si přišli zaplavat a pobavit se. Na všechno 

dění dohlíží plavčíci. Vždy se najde skupinka lidí, kteří porušují plavecký řád. Shazují 

jiné osoby do vody, skáčou tam, kde nemají a podobně. Jsou drzí, nadávají. Ale nejsou 

všichni lidé takoví. Jenomže tito lidé dělají nepříjemnosti ostatním, kteří si přišli jen 

zaplavat. Jak to bývá snad všude na koupalištích, dochází k úrazům. Plavčíci nebo jiné 

osoby z personálu volají sanitku 2 – 3krát do měsíce. Nejhorší úraz, jaký kdy měli, byla 

zlomená noha v kotníku. Všechny úrazy, které se na koupališti staly, si lidé zavinili 

sami.  

Někteří lidé jsou vynalézaví a hlavně nechtějí platit. Jak je již výše zmíněno, 

koupaliště má velkou plochu a dohlížet tak na celý areál není reálné. Ale stává se, že 

personál koupaliště chytí osoby, které přelézají plot, aby se dostali na koupaliště bez 

placení. Tito lidé jsou pak vyvedeni s ostudou ven z areálu. 
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Jak říkají pracovníci o návštěvnících: „Nejraději by je neviděli, ale potřebují je“. 

Neviděli proto, že znečišťují vodu, ale potřebují proto, že přinášejí finanční prostředky 

pro provoz.  

V obou zařízeních se provádí úklid na průmyslové úrovni. Z důvodů zabezpečení 

vysoké úrovně hygieny pro zákazníky. Čistící produkty jsou aplikovány v přesném  

pořadí a ve správných koncentracích na čištěné plochy, aby byla využita jejich účinnost. 

A nedocházelo k poškozování jak čištěných ploch, tak hlavně zdraví zákazníků.  

K čištění se používají dva typy produktů, z nichž jeden je kyselý z důvodů odstranění 

vodního kamene a bakterií a druhý zásaditý z důvodů odstranění plísní a zneutralizování  

kyselého prostředí po aplikaci kyselého přípravku. Přípravky se pravidelně obměňují, 

zhruba v cyklech 14 dnů. Všechny čisticí prostředky musí být registrovány na stránkách 

www.ustavnarodnihozdravi.cz. Ke všem přípravkům ať čistícím nebo upravujícím 

bazénovou vodu musí být bezpečnostní listy. Tyto čisticí prostředky odebírají od 5 

dodavatelů, kteří splňují podmínky o registraci.  

Obě zařízení jsou ztrátová. Tuto ztrátu vyrovnávají dotace z města. Koupaliště i 

bazén jsou činnosti provozované pro lidi jako sportovní vyžití. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit chování mezi vybranými společnostmi. Zda 

firmy dodržují předepsané normy nebo uzavřené písemné a ústní dohody mezi nimi.  

V bakalářské práci bylo zjištěno, že ve vybraných organizacích se uzavírají písemné 

i ústní dohody. Všichni dodavatelé se snaží podmínky uzavřené ve fakturách dodržovat. 

V chemickém průmyslu se zpravidla nestává, že by kvalita a množství chemikálií byla 

rozdílná od toho, co je napsané ve faktuře a dodacím listu. V dnešní době jsou v tomto 

odvětví velice přísná pravidla k dodržování smluvených podmínek.  

S dodavateli sice problémy nemají, ale jiné je to s odběrateli. Hlavně se to týká 

společnosti „A“, která se řídí přísnými pravidly o prodeji chemikálií soukromým 

osobám. Těmto osobám mohou prodat pouze chemikálie, které jsou volně dostupné na 

trhu. Mezi zákazníky se stále objevují lidé, kteří zkouší koupit u společnosti chemikálie 

na výrobu psychotropních návykových látek, výbušnin a podobně. Proto společnost 

spolupracuje s kriminální policií, která se snaží eliminovat výše uvedené zákazníky. Tak 

jako každá firma, zabývající se prodejem na fakturu, má občas problémy s dlužníky. 

S těmi si buď domluví splátkoví kalendář, nebo zahájí soudní řízení o vyrovnání dlužné 

částky. Samozřejmě i společnost „B“, která vlastní koupaliště a bazén, má problémy 

s odběrateli, kteří nerespektují a vědomě porušují návštěvní řád. Tito lidé jsou 

napomenuti, a pokud neuposlechnou, jsou vykázáni z areálu. Dodavatele mají pouze 

dva. Jedním je již výše zmíněná společnost „A“, se kterou nevznikl žádný konflikt nebo 

problém. To samé platí i pro druhého dodavatele.  

Jediným velkým problémem je nemožnost, nebo obtížnost dodržovat nepsanou 

dohodu mezi společností „A“ a „B“. Tato dohoda spočívala v zásobování bazénu a 

koupaliště potřebnou chemikálií v době, kdy společnost „A“ nemá provozní dobu. 

Odpovědný pracovník si mohl pro danou chemikálii dojet. Nedostatek určité chemikálie 

mohl být vyvolán nadměrným množstvím zákazníků nebo tepla. Při vstupu do EU se 

zavedly nové normy, vyhlášky, které se týkají dopravy chemikálií. Dopravu musí 

zabezpečovat dodávající firma. Kde musí být k dispozici nejen pracovník, ale i řidič.  

Při pohledu jedné společnosti na druhou bylo zjištěno, že jsou nesmírně spokojeni. 

Snaží si vyjít vstříc, ať se to týká dovozu chemikálií mimo pracovní dobu nebo 

zajišťování odběrů vzorků vody.  

Bakalářská práce plně obsáhla a vyřešila zadané téma.  
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DISKUZE 

Pro praktickou část bakalářské práce jsem si vybrala společnosti, které pracují 

s chemikáliemi. Když jsem tuto část práce začala psát, neměla jsem ponětí, jakými 

přísnými pravidly se musí tyto společnosti řídit. Teď mi to připadá samozřejmé.  

Společnost „A“ má předepsané normy, vyhlášky, kterými se musí řídit. Proto se 

nemůže stát, že by došlé chemikálie neměli požadovanou kvalitu, neboť toto řeší firma, 

která chemikálie dodává a testuje. Pro vybranou společnost je to výhodné, protože se 

nemusí zaobírat kvalitou a mohou se věnovat jiným činnostem.  

Mne jako laika by nenapadlo si zajít do podobné společnosti s dotazem na koupi 

určité chemikálie, řešila bych to přes prodejny typu drogérie. Je pravda, že okruh 

zákazníků (maloodběratelů) se rozšiřuje, ale v podstatě se jedná o spotřebitele, kteří 

alespoň částečně rozumí chemickým přípravkům.  

Společnost „A“ je malá společnost, která se snaží chovat dle platných norem, ať se 

to týká prodeje, nákupu, skladování, hygienických požadavků, faktur, nebo různých 

hlášení na ministerstvo. Snaží se „přežít“ v tvrdé konkurenci.  

Se společností „B“ mám vztah jak rekreační, tak i pracovní. Přišlo mi zajímavé psát 

o koupališti, protože spousta lidí neví, co práce na takovém zařízení obnáší. Nejen v 

souvislosti s chemikáliemi používaných k úpravě vody, ale i o náročnosti práce ve 

spojitosti s chováním zákazníků a stresem působícím na zaměstnance.  

Dodržování pravidel je pro mnoho lidí obtěžující. Tito lidé si ale neuvědomují, že 

tato pravidla jsou stanovena pro jejich bezpečnost a hladký průběh návštěvy nejenom 

bazénu či koupaliště (nedokážu si představit například silniční provoz bez pravidel). 

Kdyby všichni dodržovali stanovená a prověřená pravidla, byl by svět o poznání 

hezčí a snad i jednodušší.  

Stále se najdou lidé, kteří je porušují a nevidí, co tím způsobují.  
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SEZNAM ZKRATEK 

Symbol   Význam 

 

BE    Podnikatelská etika (Business Ethics) 

CSR Společenská odpovědnost podniků (Corporate Social 

Responsibility) 

BE+CSR Kombinace podnikatelské etiky a společenské 

odpovědnosti 

EU Evropská unie 

ISO Mezinárodní standard (International Organization for 

Standardization) 

OECD   Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(Organisation for Economic Co-operation and 

Development) 

OHS   Okresní hygienická stanice 

OSN    Organizace spojených národů  

PH ±   Kyselost, zásaditost 

UP Olomouc  Univerzita Palackého Olomouc 
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